Vacature Sportmasseur.
Voor het seizoen 2019-2020 is v.v. ESTO te Bodegraven op zoek naar een sportmasseur voor de selectie.
ESTO komt uit Bodegraven en is een stabiele vereniging met gezonde ambities. Dit seizoen speelt ESTO 2e klasse met
als doelstelling om aan het eind van het seizoen te handhaven. Het tweede elftal komt uit in de reserve 1e klasse.
De selectie traint op dinsdag- en donderdagavond en speelt haar wedstrijden op zondag. ESTO werkt met eigen
mensen, wil jeugdspelers door laten stromen in de selectie en heeft een gedegen, grotendeels vrijwillige staf.
In totaliteit heeft de vereniging zo’n 700 leden, dit seizoen 9 seniorenelftallen waarvan het eerste en tweede
selectieteams zijn.
De staf voor de selectie bestaat over het algemeen uit een hoofdtrainer, trainer 2e elftal, keeperstrainer,
verzorger/hersteltrainer, twee leiders bij het eerste elftal en een leider voor het tweede elftal en voor beide elftallen een
vaste grensrechter.
Taken en verantwoordelijkheden sportmasseur
-

Beheersen van tape en bandageer technieken
Beheersen van krampbestrijdingstechnieken
Beheersen van verschillende sportmassagetechnieken
Verlenen van eerste hulp bij sportletsels
Voorlichting en advies geven aan sporters/voetballers
Professioneel omgaan met informatie van verwijzers
Omgaan met verschillende informatiebehoeften en tegenstrijdige belangen (trainers/spelers/verwijzers)
Integer in de omgang met sporters/voetballers
Inzicht hebben in belastbaarheid van sporters
Signaleren en proactief handelen t.a.v. blessurepreventie
Verzorgen van functie gerichte hersteltraining
Voorraadbeheer materialen / EHBO sets aanvullen

Profielschets sportmasseur
-

-

Gedreven, ambitieus en zelfstandig werkzaam
Communicatief sterk
Gecertificeerd;
o
NGS Certificaat of gelijkwaardig
o
hersteltrainers certificaat (rehaboom) of gelijkwaardig
o
medical taping certificaat of gelijkwaardig
o
reanimatiecertificaat
affiniteit met de voetbalsport
bereid om andere leden desgevraagd te behandelen
meedenken om de organisatie verder te professionaliseren

ESTO gaat een contract aan voor één jaar met de intentie om een meerjarige samenwerking aan te gaan.
Mensen die belangstelling hebben kunnen dit kenbaar maken door een mail te sturen naar bestuurslid
seniorenzaken.
Wij zien graag een mail tegemoet met CV en motivatie.
Dit kan gestuurd worden naar; Marcel Dijkzeul, senioren@esto.nl

